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UTC Fire & Security protejează una dintre 
cele mai cunoscute destinaŃii de shopping 
din România 
 
 
 
 
 

COCOR 
 
 
Cocor 
Cocor este un  centru comercial cu o 
vechime de 35 de ani, localizat la 
kilometrul zero al României, de la 
care sunt măsurate toate distanŃele 
rutiere faŃă de Bucureşti. 
Recent, magazinul a fost renovat şi s-
a implementat un nou concept: un 
magazin pentru deŃinătorii de mărci 
comerciale în calitate de chiriaşi şi 
având sprijinul multinaŃionalelor. 
Ca parte a renovării, exteriorul a fost 
echipat nu una dintre cele mai mari 
instalaŃii cu LED-uri (565 m2) aflate pe 
o singură clădire din Europa 
continentală. 
Aceste investiŃii vor transforma 
Cocorul intr-un centru comercial 
atractiv, unul dintre cele mai de 
succes din Noua Europă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SituaŃia pre-existentă şi rolul UTCFS 
Când Cocorul a fost renovat, împreună 
cu dezvoltarea  profilului, echipa de 
proiectare a decis şi implementarea 
unei noi soluŃii de securitate pentru 
protejarea investiŃiilor şi a vizitatorilor, 
soluŃie care va funcŃiona mulŃi ani. 
CerinŃele şi specificaŃiile au fost 
întocmite pe baza a trei sisteme 
majore: detectarea intruziunilor, 
controlul accesului şi detectarea 
incendiilor. 
După recapitularea tuturor cerinŃelor, 
Helinick, un integrator roman de 
sisteme si echipamente de securitate, 
a participat la licitaŃia pentru acest 
prestigios proiect utilizând soluŃiile 
UTC Fire & Security. Nu la mult timp 
după aceasta, au inceput efectiv 
lucrările de montaj. 
 
 

SoluŃiile UTCFS 
Helinick a aplicat la Cocor soluŃiile UTC 
Fire & Security pentru detectarea 
intruziunilor, controlul accesului si 
detectarea incendiilor. 
In timp ce toată zona este acoperită cu 
senzori de mişcare, detectori de geamuri 
sparte sau alŃi detectori pentru detectarea 
intruziunilor, zonele sensibile sunt echipate 
cu cititoare de ecusoane, restricŃionând 
accesul persoanelor neautorizate şi 
vizitatorilor. Toate elementele acestor două 
aplicaŃii sunt comandate şi controlate de la 
un panou de control ATS, asigurând 
aplicarea unei soluŃii sigure şi eficiente de 
management al controlului accesului şi 
detectarea intruziunilor. 
Panoul de detectare a incendiilor FP2864N 
controlează peste 740 de detectoare de 
fum, 45 de detectoare de căldură, 65 de 
puncte de apelare, precum şi trei  
detectoare de raze în infraroşu. Impreună, 
toate aceste tipuri de detectoare acoperă 
întregul magazin Cocor şi transmit un 
mesaj de alarmare în orice stuaŃie de 
pericol care poate apărea, asigurând 
echipelor de intervenŃii, de siguranŃă sau 
de incendiu, un timp suficient pentru 
prevenirea unor dezastre. 
Având aceste trei sisteme echipate, Cocor 
poate asigura clienŃilor sau vizitatorilor săi 
un nivel ridicat de siguranŃă. 

 
 
 
 
 
 
 
  


